
HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH W TERMINIE DODATKOWYM

* Osoby, które nie podejdą do egzaminu w terminie pierwszym i dodatkowym nie będą klasyfikowane i zostaną skreślone z listy słuchaczy
Imię i nazwisko nauczyciela Przedmioty Termin dodatkowy Link do spotkania id hasło Uwagi

Karolina Bandurska LO matematyka sem. I 27.06.2020 godz. 10.00 Egzamin zostanie wysłany na emaila grupowego (lo.1@o2.pl). Maksymalnie do godz.12.00 należy odesłać egzamin rozwiązany.

Karolina Bandurska LO matematyka sem. III 27.06.2020 godz. 11:30 Egzamin zostanie wysłany na emaila grupowego (lo.3@o2.pl). Maksymalnie do godz.14.00 należy odesłać rozwiązany egzamin.

Karolina Bandurska LO matematyka sem. IV 27.06.2020 godz. 13.00 Egzamin zostanie wysłany na emaila grupowego (1liceum.grupa@gmail.com). Maksymalnie do godz.16.00 należy odesłać rozwiązany egzamin .

Adam Kuczyński

Specjalista żywienia 
człowieka - Suplementy 
w diecie 26.06.2020 godz. 18

Egzamin zostanie wysłany na emaila grupowego. Maksymalnie do godz.22.00 należy odesłać rozwiązany egzamin .

Adam Kuczyński

Specjalista żywienia 
człowieka - 
Antagonistyczne 
działanie ośrodków 
głodu i sytości 26.06.2020 godz. 18

Egzamin zostanie wysłany na emaila grupowego. Maksymalnie do godz.22.00 należy odesłać rozwiązany egzamin .

Adam Kuczyński

Specjalista żywienia 
człowieka - Tworzenie 
indywidualnego 
programu 
odchudzającego 26.06.2020 godz. 18

Egzamin zostanie wysłany na emaila grupowego. Maksymalnie do godz.22.00 należy odesłać rozwiązany egzamin .

Marlena Jodełko

Specjalista żywienia 
człowieka - Planowanie 
diety odchudzającej 25.06.2020 godz. 18

Egzamin zostanie wysłany na emaila grupowego. Maksymalnie do godziny 21 należy odesłać rozwiązany egzamin.

Marlena Jodełko

Specjalista żywienia 
człowieka - Planowanie 
żywienia w profilaktyce 
chorób cywilizacyjnych 25.06.2020 godz. 18

Egzamin zostanie wysłany na emaila grupowego. Maksymalnie do godziny 21 należy odesłać rozwiązany egzamin.

Eliza Hołownia
Bhp i pierwsza pomoc. 
tech.masażysta I 25.06.2020.godz.18.00 Egzamin zostanie wysłany na emaila grupowego. Odbiór pracy 26.06.2020..

Eliza Hołownia

Podstawy anatomiczno-
fizjologiczne tech. 
masażysta I 25.06.2020 godz.19.00 Egzamin zostanie wysłany na emaila grupowego. Odbiór pracy 26.06.2020..

Eliza Hołownia

Podstawy anatomiczno-
fizjologiczne tech. 
masażysta II 25.06.2020 godz. 17.00 Egzamin zostanie wysłany na emaila grupowego. Odbiór pracy 26.06.2020..

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckjLlaTf2WRU6flzKGC5Wc_SaLOSnxPnFZYDh8NcgRXya3UQ/viewform?usp=sf_link

jako adres mailowy proszę wpisać swoje imię i nazwisko z kocówką @wp.pl, służy tylko indentyfikacji, nie trzeba mieć tam konta, ostateczny termin wypełnienia formularza 21.06.2020 godz. 15.00
Joanna Mądra Biuro rachunkowe 25.06.2020 godz. 19.00 Egzamin zostanie wyslany na maila grupowego. Do godziny 19.00 nalezy odesłać egzamin

Joanna Mądra
Prowadzenie 
sprawozdawczości 25.06.2020 godz. 18 00 Egzamin zostanie wyslany na maila grupowego. Do godziny 19.00 nalezy odesłać egzamin

Justyna Nurkowska LO język polski sem. 3 27.06.2020 godz. 09:30 Link do egzaminu zostanie przesłany na maila grupowego o 09:30, wystarczy uzupełnić, przesłać klikając "Prześlij" (link aktywny do 11:00)

Marek Kulikowski Język angielski

25.06.2020 godz. 16.00 
TERMIN JEST 
OSTATECZNY! Po tym 
terminie osoby które nie 
mają zaliczenia będą 
niepromowane https://us04web.zoom.us/j/75220950659?pwd=V1JBQUZJbjZYMmdHbFpzWFFuYUdTUT09 75 220 950 659 zak03

Radosław Olszewski Podstawy prawa pracy 21.06.2020 godz. 15.00

Oprócz egzaminu na zaliczenie trzeba 
wywiązać się z zadanych prac w 
trakcie semestru: 1. Mobbing 2. 

Odpowiedzi na pytania zawarte na 
końcach tematów w strefie słuchacza. 

Odpowiedzi przesłać na adres 
skyradek.olszewski@gmail.com


























